
  احلويين : .. هذا يا شيخنا غاية املىن .
  بارك اهللا فيك . الشيخ :

احلويين : بالنسبة إلخواننا الكويتيني ، حنن يعين إن شاء اهللا حىت لو نذهب هلم يعين ربع ساعة أو كذا ، يعين 
  ف يتجمعون من كل البالد ، املهم يرون الشيخ ويسمعونه .سو 

  املهم يروا الشيخ ولو قبل مخس دقائق الشيخ :
  احلويين : اهللا يكرمك 

  يضحك الشيخ رمحه اهللا واحلويين .
  احلويين : هل يشق على شيخنا أن نستغل الفرصة يف الطريق ونسأل بعض األسئلة ؟

  ال ، لعل ذلك يرحيين . الشيخ :
  ويين : جزاك اهللا خريا .احل

  وإياك . الشيخ :
احلويين : بالنسبة للشيخ عندنا يف مصر الذي أفىت ألتباعه ، جبواز قيام ليلة اجلمعة إذا أقاموا وهم فرادى ، مثًال 
يف ليلة من أيام اُألسبوع يف بيوم حىت يتخلصوا من هذا النهي ، هل هذه الطريقة صحيحة للتخلص من النهي 

  فعالً ؟
ليست صحيحة إطالقًا ؛ ألن التخصيص هنا أعم من أن يكون يقصد قيام هذه الليلة دون سائرها أو  الشيخ :

، فهذا تعطيل  ( نهى عن قيام ليلة الجمعة وعن صيام نهارها )مع سائرها ، فِإن األحاديث األخرى تقول : 
ران واالحتيال على النصوص الشرعية ، وأمره هذا ملثل هذا النص العام أوًال ، مث من املعلوم أنه ال جيوز اللف والدو 

الرجل ونسأل اهللا أن يهدينا وإياه للتمسك بالسنة وعلى املنهج الذي كان عليه سلفنا الصاحل ، فأمر هذا الرجل 
و ألصحابه بأن يقوموا ليايل األسبوع أوالً هذا األمر فيه تشديد على أصحابه وعلى أتباعه ، وإمنا قيام الليل كما ه

معلوم ، هو من النافلة ، فال جيوز ألحٍد أن يؤكد على أصحابه هذا القيام ، وإمنا حيضهم على ذلك ويرغبهم فيه 
، كل منهم يقوم مبا  (( فاقْـَرُءوا َما تـََيسَر ِمَن اْلُقْرآِن ))ترغيباً ، مث كل منهم يقوم مبا تيسر ، كما قال تعاىل : 

  م يفرضه شيخه عليه .تيسر له دون أن يكون مرتبطاً بنظا
  احلويين : هو مل يفرضُه وإمنا حضهم . 

أنا أقول يفرضُه مبعىن ينظمُه هلم ، ليس مبعىن الفرض الذي هو فوق السنة والذي إذا فعله أُثيب وإذا تركه  الشيخ :
سنة عوقب ،ما قصدت هذا وإمنا قصدت التنظيم ، وحينذاك يكون هذا الرجل مع أنين فهمت منك أنه على ال



إن شاء اهللا ، يكون هذا نذير شر يف سن طريق على منهج مشايخ الصوفية الذين كانوا ينظمون أيضاً ألصحام 
طرقًا ومناذج معينة من العبادة يلتزموا بادئ األمر على طريقة التنفل وليس على طريقة الفرض ، مث تصبح مع 

ن حرصهم على التمسك بالسنة الواردة عن النيب عليه الزمن طريقًة ملتزمًة حيرصون على التمسك ا أكثر م
الصالة والسالم ، وهذا هو مبدأ الطرق ومبدأ املذاهب مبدأ التمشيخ ؛ ولذلك فأنا أنصح هذا الرجل أن يدع 
هذه املسألة ، كل إنسان يقوم مبا يتيسر له من القيام مع احلرص الشديد على االبتعاد ، عفوًا قلت الصيام 

لسان ، وإمنا حنن يف صدد القيام ، ويبتعدون ويصلون قيام الليل مبا تيسر هلم ، وحيرصون أشد احلرص وسبقين ال
على أن ال يقوموا ليلة اجلمعة بأي صورة من الصور وخباصة إذا كان ذا التنظيم الذي فرضه وأقوله مرًة أخرى 

  شيخهم هذا .
لشيخ ، إنه أحد أتباعه أو مقلديه ، الذين ينتحلون طريقته احلويين : جزاك اهللا خريا يف مسألة أخرى لنفس هذا ا

، طبعًا كان يؤم كإمام راتب يف مسجد ، فلما ظهر منه هذا حاول صاحب املسجد أن ينحيه ، ويعني إماماً راتباً 
 آخر ، وكان يأىب ويتقدم لإلمامة عنوًة ، برغم أن الكل كانوا يكرهون الصالة خلفه ، وهو يعلم أم يكرهون

الصالة خلفه ، لكن أصر على ذلك مبقتضى فتوى شيخه ، حىت يكون معه مسجد يستطيع أن يدعو ملنهجه 
  من خالله
  سبحان اهللا ! الشيخ :

احلويين : فيقول أن معىن أنكم تنحوين عن اإلمامة ، انكم تقدحون يف ، ومل يرتك فهل فعًال لو أن رجًال ُنصب 
أن ينحيه وأن جيعل مكانه رجًال آخر أن هذا يُعترب من القدح فيه ؟ وهل جيوز  إماماً راتبا ، فأراد صاحب املسجد

  له أن يتمسك باإلمامة مع كراهية الناس له ؟
ال يُعترب ذلك قدحًا فيه أوًال ، وال جيوز له أن يؤم الناس وهم له كارهون ، واحلديث يف ذلك صحيح  الشيخ :

اء اليت تتنوع وتتجسد حىت يف الدعاة إىل السنة ، فنحن ننصح هذا وصريح ال يقبل املناقشة ، ولكنها هي األهو 
( ال الرجل أن يكون بعيدًا عن التعصب لرأيه ، وصاحب املسجد له السلطان ، والرسول عليه السالم يقول : 

ذلك ، فهذا صاحب املسجد له احلق أن يؤم ، وإذا كان يرى أنه ليس أهًال لإلمامة ، ف يؤم الرجل في سلطانه )
يكون من فضله ومن اعرتافه باحلق ؛ ولذلك فهو يوكل وينيب غريُه ، أن يؤم الناس يف هذا املسجد ، فله 
السلطان يف أن يويل من يشاء ، وأن يبعد من يشاء ، ال شك والواجب عليه أن يلتزم أيضًا هو يف حد نفسه 

( يؤم القوم جاهًال ، وإمنا كما قال عليه السالم :  شريعة اهللا ، فال ينصب هلذا املسجد إماماً مبتدعاً ، وال إماماً 
  إىل اية احلديث . أقرأهم لكتاب اهللا ، فإن كانوا في القراءة سواء ، فأعلمهم بالسنة .. )



فهو خيتار من بني الذين يعرفهم من هو أقرأهم ، وأعرفهم بالسنة ، فله إذًا احلق أن يعزل هذا اإلمام أو غريه ، 
ممن يرى أنه أهل لإلمامة أوًال ، ولدفع القالة القيل والقال ثانيًا عن ذلك اإلمام ، الذي أصبح  وأن ينصب بديله

  بسبب تعصبه وتعنته مكروهاً عند مجاعته الذين هو يؤمهم يف صلوام ، هذا رأيي .
ا أيضًا هللا ، فهل  احلويين : هو يقول شيخنا ، يعين ملا قيل له اتركها هللا لتأليف قلوب إخواننا ، قال أنا أمتسك

  هلذا وجه ؟
  ال وجه يف ذلك . الشيخ :

  احلويين : ال وجه له .
  أبداً . الشيخ :

، فقد يكون الرجل أحفظ ، لكنه يعين قراءته غري  ( يؤم القوم أقرؤهم )احلويين : قوله صلى اهللا عليه وسلم 
   أحفظهم ؟جيدة ، أو صوته أجش يعين يضايق أو حنو ذلك ، فهل معىن أقرأهم يعين

نعم هو كذلك ، املقصود أحفظهم ، لكن باملعىن الشرعي ، أحفظهم لكتاب اهللا كما أُنزل ، وليس   الشيخ :
كمن حيفظ قصيدة مثالً ، فيلقيها ، وليس يلتزم فيها آداب اللغة ، واللوازم اليت تفرضها اللغة ، فالقرآن كتاب اهللا 

  قط أن يقرأه كيفما اتفق ، وإمنا أن يتلوه كما أُنزل .عز وجل ، فهو كالمه ، فليس املقصود حبفظه ف
احلويين : طيب ، يعين يُفهم يف هذا لو رجل حيفظ القرآن الكرمي كله ، ورجل آخر مثًال حيفظ نصفه مثال  ، 
لكن الذي حيفظ النصف يقيم األلفاظ أفضل من األول وصوته مجيل حبيث أن السامع ال ميل من مساعه ويتأمل 

  ، فيكون هذا األوىل ؟ أم ال بد من تقدمي األحفظ ؟ يف قراءته
ال ، يقدم هذا ما دام أنه حيفظ من القرآن ما يساعده على أن يؤم الناس يف كل الصلوات ، وباملرجح  الشيخ :

ك الذي ذكرته آنفًا بناًء على ما بينته سابقًا ، أال وهو أن يقرأ القرآن أقرب ما يكون موافقًة لنزوله من ربه تبار 
  وتعاىل .

  احلويين : جزاك اهللا خريا .
  وإياك . الشيخ :

  احلويين : بعض الناس يعين قال ان نقل الدم ال جيوز ؛ ألن الدم جنس ، هل هذه الفتوى صحيحة ؟
ال ألنه ال ُحيكم بنجاسة الدم إال بعد انفصاله من البدن ، وخروجه إىل اهلواء ، فإذا نُقل كما هو  الشيخ :

باشرة من العرق إىل العرق ، فما نرى يف ذلك بأساً ، هذا إذا قيل بأن الدم املسفوح من املسلم هو معروف اليوم م
جنس ، أما والراجح عندنا أنه طاهر بدليل صالة السلف الصاحل يف جراحام ، وبدليل قصة ذلك األنصاري 



تمر يف صالته ، ومل يقطعها ، هذه الذي رماه العني من املشركني مراراً ، حىت سالت الدماء من ساقه ، وهو مس
القصة معروفة ، فلم يكن خروج الدم منه بالذي حيمله على إبطال الصالة أو إفساد الوضوء ، فإذاً األمر فيه سعة 

  حىت لو خرج الدم .
  احلويين : مسعت لشيخنا فتوى يف عدم جواز نقل األعضاء ؟

يه متثيل إما باحلي املتطوع ، أو بامليت املغتصب منه عضوه أينعم هذا له جمال آخر ؛ ألن نقل األعضاء ف الشيخ :
  ، فمن أجل هذا ال جيوز .

احلويين : كنت أريد شيخنا إلقاء الضوء على هذه املسألة ؛ ألنه الدم كان طريق للمسألة ، وهل يسوى بينهما ؟ 
  وما الفرق بني جواز نقل الدم ؟ وعدم جواز نقل األعضاء ؟ مع أن كالمها نقل ؟

صحيح ، كالمها نقل وكالمها بيع ، وبعضه جائز وبعضه ربا ، فكون الربا اشرتك يف البيع ، ال يعطيين  لشيخ :ا
باح ، فهذا نقل وهذا نقل ، ورجل ينتقل بطريق مشروع ، ورجل ينتقل بطريق غري مشروع ، فال 

ُ
ُحكم البيع امل

ثلة ، فقد قلت بأن يضر االشرتاك يف جزء ما كهذا االشرتاك بالنقل ؛ ألن العلة ك
ُ
ما ذكرت لك آنفاً ، إمنا هي امل

نقل العضو من احلي املتربع به ، هو مثلًة به ، ونقله من امليت فهو اغتصاب منه ال جيوز ، فشتان بني هذا وذاك 
.  

ثلى ؟ يعين املثلى قد تكون
ُ
  . ... احلويين : نعم ، لكن املثلة يا شيخنا يعين مثًال لو واحد نقل الكلى ، فأين امل

لكل سؤال جواب ، ملا قلت أنت نقل األعضاء أنا أدرت املوضوع على ما فيه مثلة ، بينما أنت حتصر  الشيخ :
السؤال وحتدده بنقل الكلية مثًال ، نقول هناك بطريقٍة أخرى ، أن اهللا عز وجل ما خلق لإلنسان كليتني عبثًا ، 

ن غريهم ، فلو تطوع رجٌل بإحدى كليتيه ، فمن املمكن أن وإمنا حلكمٍة بالغة ، واألطباء يعرفون ذلك أكثر م
يُعرض حياته للهالك ؛ ألنه قد تتعرض الكلية األخرى للتعطل ، فتقوم الكلية األوىل اليت تربع ا بديًال عنها ؛ 

ا بال ولذلك فال جيوز كما ال جيوز متامًا لو فرضنا إنسان له يدان ، فيتربع بإحدى يديه ولو بثمٍن باهظ ، فهذ
ثلة ، وثانياً يف تغري خلق اهللا وهذه العلة تشمل التربع بإحدى الكليتني ، وحنن نعلم من 

ُ
شك يدخل أوًال ُهنا يف امل

مناقشتنا لكثٍري من إخواننا األطباء املؤمنني حينما سألناهم ، هل أنتم على علم بالنسبة ملستقبل الكلية الباقية ، 
جيرونه على كل من الكليتني ، ويشرتطون أن تكون سليمتني ، فها أنتم  فها أنتم استأصلتم بعد فحٍص دقيق

استأصلتم إحدامها ، هل أنتم على اطمئنان من أن الكلية األخرى ال ميكن أن تتعرض لفساٍد أو لتقصٍري يف القيام 
ا هو الظاهر لوظيفتهما ؟ هذا التقصري قد يُعرض صاحبها لشيء من الضرر أو اهلالك ؟ قالوا : ال حنن حنكم مب

اآلن ، فنقول هاتان الكليتان سليمتان ، فإذا أذن صاحبهما بأن نستأصل إحدامها فعلنا ، أما أنه جيوز أن يعرض 



للكلية الباقية شيء من التعطل أو الفساد ، فهذا أمر واقع ماله من دافع ، أو أنه أمر قد يقع وال نستطيع أن 
بارك وتعاىل يف خلقه كليتني هو حكمة ظاهرة بالغة ، ال جيوز هلذا نضمن عدم وقوعه ، وعلى ذلك فحكمة اهللا ت

اإلنسان الذي تفضل اهللا عليه ما أن يتفضل بإحدامها على حساب األخرى ، هذا الذي ندين اهللا به ، 
ثلة والتغيري خللق اهللا

ُ
، وإما  وخالصة الكالم أن التطوع بعضٍو من األعضاء ، إما أن يكون ظاهراً ففيه علتان ، امل

أن تكون باطنة كالكلية ففيها العلة الواحدة ، وهي تغيري خللق اهللا عز وجل من جهة ، ويضاف إىل ذلك أنه قد 
  يُعرض نفسه للهالك ، أو للضرر على األقل من جهٍة أخرى .
  احلويين : مسعت لشيخنا فتوى يف عدم جواز نقل األعضاء ؟

األعضاء فيه متثيل إما باحلي املتطوع ، أو بامليت املغتصب منه عضوه أينعم هذا له جمال آخر ؛ ألن نقل  الشيخ :
  ، فمن أجل هذا ال جيوز .

احلويين : كنت أريد شيخنا إلقاء الضوء على هذه املسألة ؛ ألنه الدم كان طريق للمسألة ، وهل يسوى بينهما ؟ 
  ا نقل ؟وما الفرق بني جواز نقل الدم ؟ وعدم جواز نقل األعضاء ؟ مع أن كالمه

صحيح ، كالمها نقل وكالمها بيع ، وبعضه جائز وبعضه ربا ، فكون الربا اشرتك يف البيع ، ال يعطيين  الشيخ :
باح ، فهذا نقل وهذا نقل ، ورجل ينتقل بطريق مشروع ، ورجل ينتقل بطريق غري مشروع ، فال 

ُ
ُحكم البيع امل

ثلة ، فقد قلت بأن يضر االشرتاك يف جزء ما كهذا االشرتاك بالنقل ؛ أل
ُ
ن العلة كما ذكرت لك آنفاً ، إمنا هي امل

نقل العضو من احلي املتربع به ، هو مثلًة به ، ونقله من امليت فهو اغتصاب منه ال جيوز ، فشتان بني هذا وذاك 
.  

ثلى ؟ يعين املثل
ُ
  . ...ى قد تكون احلويين : نعم ، لكن املثلة يا شيخنا يعين مثًال لو واحد نقل الكلى ، فأين امل

لكل سؤال جواب ، ملا قلت أنت نقل األعضاء أنا أدرت املوضوع على ما فيه مثلة ، بينما أنت حتصر  الشيخ :
السؤال وحتدده بنقل الكلية مثًال ، نقول هناك بطريقٍة أخرى ، أن اهللا عز وجل ما خلق لإلنسان كليتني عبثًا ، 

لك أكثر من غريهم ، فلو تطوع رجٌل بإحدى كليتيه ، فمن املمكن أن وإمنا حلكمٍة بالغة ، واألطباء يعرفون ذ
يُعرض حياته للهالك ؛ ألنه قد تتعرض الكلية األخرى للتعطل ، فتقوم الكلية األوىل اليت تربع ا بديًال عنها ؛ 

اهظ ، فهذا بال ولذلك فال جيوز كما ال جيوز متامًا لو فرضنا إنسان له يدان ، فيتربع بإحدى يديه ولو بثمٍن ب
ثلة ، وثانياً يف تغري خلق اهللا وهذه العلة تشمل التربع بإحدى الكليتني ، وحنن نعلم من 

ُ
شك يدخل أوًال ُهنا يف امل

مناقشتنا لكثٍري من إخواننا األطباء املؤمنني حينما سألناهم ، هل أنتم على علم بالنسبة ملستقبل الكلية الباقية ، 
فحٍص دقيق جيرونه على كل من الكليتني ، ويشرتطون أن تكون سليمتني ، فها أنتم فها أنتم استأصلتم بعد 



استأصلتم إحدامها ، هل أنتم على اطمئنان من أن الكلية األخرى ال ميكن أن تتعرض لفساٍد أو لتقصٍري يف القيام 
ن حنكم مبا هو الظاهر لوظيفتهما ؟ هذا التقصري قد يُعرض صاحبها لشيء من الضرر أو اهلالك ؟ قالوا : ال حن

اآلن ، فنقول هاتان الكليتان سليمتان ، فإذا أذن صاحبهما بأن نستأصل إحدامها فعلنا ، أما أنه جيوز أن يعرض 
للكلية الباقية شيء من التعطل أو الفساد ، فهذا أمر واقع ماله من دافع ، أو أنه أمر قد يقع وال نستطيع أن 

مة اهللا تبارك وتعاىل يف خلقه كليتني هو حكمة ظاهرة بالغة ، ال جيوز هلذا نضمن عدم وقوعه ، وعلى ذلك فحك
اإلنسان الذي تفضل اهللا عليه ما أن يتفضل بإحدامها على حساب األخرى ، هذا الذي ندين اهللا به ، 

ثلة والتغيري 
ُ
خللق اهللا ، وإما وخالصة الكالم أن التطوع بعضٍو من األعضاء ، إما أن يكون ظاهراً ففيه علتان ، امل

أن تكون باطنة كالكلية ففيها العلة الواحدة ، وهي تغيري خللق اهللا عز وجل من جهة ، ويضاف إىل ذلك أنه قد 
  يُعرض نفسه للهالك ، أو للضرر على األقل من جهٍة أخرى .

ىل هذه األشياء ، فإذا احلويين : بالنسبة للميت شيخنا إذا أوصى مثال وقال ابين حيتاج إىل كلية أو إىل كبد أو إ
  أنا مت فانتزعوا مثالً هذا العضو وأعطوه مثالً لولدي مثال حىت يشفى مثال من مرضه فهل هذا جائز ؟

تفهم اجلواب مما سبق ، وخالصته أن نقول إا وصية جائزة وباطلة ال جيوز تنفيذها ؛ ألن امليت إذا  الشيخ :
، يف بدنه ما يشاء وخباصة إذا كان ما يوصي به خمالفاً للشرع كما قلنا مات ال ميلك أن يقول افعلوا أو ال تفعلوا 

آنفاً ، صحيح هنا أن امليت ال يتضرر ، ولكن أليس ذلك يتطلب إن كان قد وضع يف قربه أن يكشف عن جثته 
مليت لكي ، وإن كان مل يُدفن بعد يف قربه أن جتري له عملية جراحية ؟ فهذه العملية اجلراحية هي من املثلة با

  يستأصلوا منه ما أوصى بالتربع به من الكلية .
لكنها ستحي احلي ويقولون لك يف كل كبٍد رطٍب أجر ، فيقولون هذا إنسان لو نقلنا له هذا العضو  السائل :

  الذي سيأكله الدود ، سنحي به رجالً آخر ، يعين نتسبب يف إحيائه ؟
ل ، استضعفوك فوصفوك ، هال وصفوا لك شبل األسد ؟ فما نعم هكذا يقولون وهنا يرد قول من قا الشيخ :

جيوز التسلط على امليت ، والرسول عليه السالم حينما ى عن املثلة ، فهو من باب إكرام اإلنسان ، كما 
يقولون اليوم بصورة عامة ، أما حنن فنقول إكرام املؤمن عن أن ميثل به ، وقد جاء يف احلديث الصحيح وهذا لعله 

( كسر ،  ( كسر عظم المؤمن الميت ككسره حيًا )اجلواب عن هذه املسألة وهي قوله عليه السالم :  ختام
، فإذاً ال جيوز أن نعمل فيه عملية جراحية الستئصال شيء من أعضائه ،  عظم المؤمن الميت ككسره حيًا )

  وليكن الكلية هذا آخر ما عندي .
فهل املقصود كسره  ( كسر عظم المؤمن الميت ككسره حيًا )ريف احلويين : شيخنا بالنسبة هلذا احلديث الش



  يعين عن اهليئة اليت خلقها اهللا عليها ؟ أم دق العظم وكسره فعالً ؟
كسره كسره يعين حنن ال نتوسع حنن فنقول أكثر مما جاء يف احلديث ، يعين إذا جاز لنا أن ننقل عظم   الشيخ :

ليس كسرًا ، ولكن إذا اضطر األمر إىل جعله قسمني فهذا هو الكسر ، الساق مثًال من هنا إىل هنا ، فهذا 
فالذي يأخذ السكني ويقطع البطن واألعصاب وحنو ذلك ، ليصل إىل مكان الكلية ، هذا ال شك أنه أوًال مثلة 

يف قربه ، وأنُه شبيه بالكسر الذي ذكر يف احلديث ، علماً بأن احلديث عاجل أول ما عاجل موضوع امليت املوضوع 
، فيجب العناية به وعدم تعريض شيء من عظامه للكسر ، أما اليوم العملية أن امليت يتسلطون عليه قبل أن 

  يوضع يف القرب ، بطريقة فتح البطن وتشرحيه وحنو ذلك .
  احلويين : يظهر من اجلواب يا شيخنا أنه انت ايضا متنع تشريح اجلثة إذاً ؟

ذا التشريح قائم على النظام الكافر أوًال وعلى عدم االعتماد على الوسائل هو كذلك ، وخاصة أن ه الشيخ :
واألسباب الشرعية اليت يوقف عندها باستكشاف أسباب القتل ، مث يضاف إىل ذلك أن مثرة هذا الذي مسيته 

فائدة هذا التشريح ؟ التشريح ، ملعرفة اجلاين ، مث إذا ما وصلوا إىل معرفة اجلاين ، مل يقيموا حكم اهللا عليه ، فما 
  واضح جوايب ؟

  احلويين : لكن املقصود بالتشريح الطلبة نفسهم يتعلمون . ؟
  هذا أبعد عن اجلواز ؛ ألن هذه مقدمة لتلك . الشيخ :

  احلويين : إذاً الصورتان ممنوعتان .
  أينعم . الشيخ :

 ال يستغلها بعض أهل األهواء يقولون احلويين : شيخنا يف رجل يقول أنا طبعاً أقوله حىت نعلم جواب الشيخ حىت
أن الشيخ يُكثر من قوله عندما يقرر الصواب يف مسألة ، يقول احلق واحلق أقول ، فيقولون إن هذا احلق أقول ، 

  أي ال اقول إال احلق ، والشيخ ليس مبعصوم فقد يقول غري احلق ؟
   - يضحك وكذلك أبو اسحق -ما شاء اهللا  الشيخ :

  لون أن اهللا عز وجل قاهلا ؛ ألن اهللا ال ينطق إال باحلق ، فما جواب الشيخ ؟احلويين : فيقو 
أنا ال أقول ال أنطق إال باحلق ، لكين أقول إذا قلت أقصد احلق فال أقول ال أقول إال احلق أنا ال أقول  الشيخ :

احلق ، هذا هو احلق ، إذا قلت أنا ال أقول إال احلق مبعىن أين معصوم ، لكين إذا قلت اقول ما أدين اهللا به أنه 
هذا هو احلق ، ما يعتبون علينا ما يعتبون علينا ، صحيح طيب ايش الفرق بني هذا وبني ذاك ، تأكيد اجلملة 
األوىل ، اجلملة الثانية تأكيد للجملة األوىل ، هذا هو احلق واحلق أقول ، لكين ال أقول ال أقول إال احلق ؛ ألنه 



  يد العصمة ، وهذا ما ال ندين ألحٍد به إال األنبياء والرسل عليهما الصالة والسالم ، نعم .هذا يفيد احلصر ، ويف
احلويين : كثر يف مصر عندنا هذا املثال ، عندنا يف اجليش إذا كان الرجل الولد وحيدًا ألبيه أوأمه ، يعفى من 

ي كالم يعين ما مقصود الطالق بل يثبت التجنيد ، فالناس اآلن الرجل يذهب مع امرأته ويطلقها ، طبعاً طالق أ
أنه طلقها عند املأذون الشرعي حىت يقول إن األم حمتاجة لرعاية الولد ، فيخرج ذا من اجليش سؤاالن فهل هذا 

  جيوز ؟ وإن جاز هل يقع الطالق ، مع أن الرجل ال يقصد الطالق ، وإن كان دون يف الوثائق الرمسية ؟
  قع وهذا ال شك وال ريب فيه .طبعاً الطالق ي الشيخ :

  احلويين : مع كونه ال يقصد الطالق ؟
نعم ؛ ألن الطالق كما تعلم قسمان طالق صريح وطالق كناية والطالق الذي هو طالق كناية يُنظر  الشيخ :

يسمع  فيه إىل القصد ، فإذا قال املطلق أنا ما قصدت الطالق أدين بقوله وتبين قوله ، أما إذا صرح بالطالق فال
  لنيته وقصده .

  احلويين : هو مل يصرح ، لكن املأذون سأله ، أنت حابب تطلق ؟ قال نعم ، لكن ما كان يقصد اطالقاً .
  املأذون أليس قد سجل بناًء على ما جرى أنه طلق ؟ الشيخ :

  احلويين : نعم أنه فعًال طلق ، 
  هذا هو الشيخ :

  احلويين : ويوثق كل شيء .
  قوى من أن يقول طلقتها ..بل هذا أ الشيخ :

  احلويين : هذا أقوى ؟
معلوم ، لكن أنا ما استوعبت الصورة أن الرجل يطلق زوجته هذا الطالق ، لنستطيع أن نسميه طالق  الشيخ :

  احتيال ، ملاذا قلت ؟
أو إذا كانت ألن اجليش عندنا يف مصر يُعفي الولد من التجنيد يف حالتني : إذا كان وحيد أبيه وأمه ،  السائل :

األم مطلقة عن الوالد ، فيقول خالص الولد برعي أمه كرجل ، فبهذه الصورة يُقدم الوثيقة من املأذون أنه طلق 
  املرأة فولده يعفى من التجنيد ، إذاً يقع الطالق ؟

  نعم ال شك . الشيخ :
  . ...عم الشيخ  السائل :
  وإال مازال . ... الشيخ :



دثت عندنا ، رجل عقد على امرأة ، وبعدين يف خلوام قبل العقد دخل ا فحدث احلويين : طيب يف مسالة ح
بينهما شجار ، فأراد أن يُطلق ، طبعًا هو يف الصورة الظاهرة أمام الناس أنه مل يدخل ، لكنه يف الواقع دخل ا 

، ونعرضها مثال على األطباء ، فزعم وقال إن هي تعترب بكر تأخذ نصف املهر ؛ ألنه أنا ما نزل مثًال دم أو كذا 
أو على طبيبات حىت يثبتوا أن غشاء البكارة ما زال موجود ، فأفتاه بعض الناس وقال حىت وإن قال األطباء إن 

" ال أعلم خمالفاً من أهل العلم أن غشاء البكارة مل ينزل صار هلا املهر كله ؛ ألن اإلمام الشافعي رمحه اهللا قال : 
، هنا الصورة ، هل هذا الرجل يعترب املرأة مدخول  حلشفة يف فرج املرأة سواًء أنزل أو مل ينزل "الزنا جيب بتواري ا

ا ، يعين تعامل معاملة الزوجة حبيث تأخذ املهر كله ؟وإال إذا أثبت الطبيب أن غشاء البكارة ما زال موجود 
  فتأخذ نصف املهر ؟

  وج ينكر وهي تقر ؟هي املسألة يف خالف بني الزوجني ، فالز  الشيخ :
  احلويين : ما يف خالف على .. حصل بينهم خالف طبيعي عادي 

  معليش ذاك اخلالف ، أنا أسأل اآلن ، هل الزوجة تعرتف مبا يقوله الزوج أنه مل جيامعها ؟ الشيخ :
  احلويين : حنن ال نعرف قول الزوجة ؛ ألن هذه املسألة عرضها الرجل .

  فيك املرأة! ؟ أال تسأل بارك اهللا الشيخ :
  احلويين : نعم .

  رأيها ؟ ملاذا تفرض املسألة من جانب واحد ؟ ...أال تسأل املرأة ؟ أال  الشيخ :
السؤال به ، على فرض أن املرأة أجابت باإلجابة بنعم أو  ...احلويين : ألن هذا السؤال أنا سألته فقلت أجيب 

  ال .
  حينئٍذ القول قوهلا . الشيخ :

  هذه املسألة ؟احلويين : يف 
  أينعم . الشيخ :

  احلويين : حىت وإن كان كذباً ؟ يف حقيقة األمر حنن ال ندري .
  حنن ال ندري ، لكن نفرتض أن املرأة توافق الزوج يف دعوى أنه مل جيامعها ، انتهت املشكلة صح ؟ الشيخ :

  احلويين : نعم .
لست بكراً ، والكشف هذا الذي هو من بدع العصر طيب نفرتض فرضية أخرى ، أن املرأة تقول ال أنا  الشيخ :

احلاضر ، هذا ما نراه حنن مشروعًا للكشف عن العورات ألتفه األسباب ، إذا مثًال رفع األمر إىل القضاء وشك 



القاضي يف صدق املرأة حينئٍذ ممكن اللجوء إىل بعض القابالت للكشف عنها ، ال إىل األطباء ، لكن إذا مل 
صدقها ، وغلب على ظنه أن الرجل يكذب مراعاًة ملصلحته املادية ، حينئٍذ يتبىن قول املرأة  يشك القاضي يف

  وليس قول الرجل .
احلويين : لكن الرجل لو قال وجاء واعرتف ، وقال أنا أوجلته فعًال هل هنا حىت لو أثبت الطبيبات أن الغشاء ما 

  ب على الرجل أن يدفع املهر كله ؟زال موجود ؛ ألنه قد يكون مطاطي أو حنو ذلك ، هل جي
  ال شك ؛ ألنه ذاق عسيلتها . الشيخ :

  . ...ابو ليلى : 
  . ... الشيخ :

  استأثرمت بالشيخ ...سائل آخر : 
  احلويين : واهللا أنا يا شيخ لو أفلحت يف هذا ألفلحت جد الفالح 

  أنت مالك مستعد ال مالك مستعد ألنه ما عندك مسجل . الشيخ :
ما السؤال الذي طرحه هو فال نسجله وأما السؤال الذي طرحه مجال فال نسجله عليه وإمنا نسجل أ الشيخ :

مقصوده منه فهو يسأل أن التهليالت اليت فعلتها الليلة بعد صالة املغرب ، هل هي ثابتة عن النيب صلى اهللا عليه 
يثبت عندي ملا رأيتين فعلته ، وقلت وسلم ؟ فبدأت أجيبه بشيٍء من التفصيل ، فقلت نعم ذلك ثابت ، ولو مل 

كنت قدميًا أقول بصحة حديث التهليالت العشر بعد صالة املغرب وبعد صالة الفجر ، دون قيد قبل أن يثين 
رجليه ، مث وجدت هلذا القيد شاهدًا فتقوي به احلديث الذي يف إسناده شهر بن حوشب ، فبدأت ألتزم هذا 

صليت الليلة بكم إمامًا ، ما توجهُت إليكم ؛ ألنين مل أكن عازمًا على البقاء   القيد مع التهليالت العشر ، فلما
كثرياً ؛ ألننا على سفر فأتيت بالتهليالت العشر قبل أن أثين رجلي ، فلما انتهيت منها قمت وانصرفت خارجاً 

  من املسجد ، هذا هو جواب ، ال أقول جواب ما سألت ، وإمنا جواب ما قصدت من السؤال .
  مجال : جزاك اهللا خرياً .

  وإياك . الشيخ :
  مسعنا قوًال عنك ، وإن شاء اهللا هو ثابت السائل :
  هو ايش؟ الشيخ :
وهو أنك ال جتيز ملن أراد أن يأخذ عمرة مرة ثانية أن خيرج إىل امليقات مامل يكن يف حكم عائشة رضي  السائل :

  اهللا عنها إن كان ميقاته خارج مكة .



  بامليقات يعين التنعيم ؟تقصد  الشيخ :
  نعم التنعيم . السائل :
  التنعيم ليس من امليقات . الشيخ :
  أنا ما أقصد امليقات التنعيم ، أقول من كان ميقاته خارج مكة .. السائل :
نعم ،  - يضحك الشيخ رمحه اهللا -انتبه ملا تقول  انتبه مشينا لك أول واحدة ، تريد منشي لك الثانية  الشيخ :

أقول أنه ال ُيشرع ملن حج أن يأيت بالعمرة بعد احلج من التنعيم ؛ ألن ذلك مل يكن من عمل السلف ، هذا أنا 
من جهة ، ومن جهة أخرى ؛ ألن العمرة بعد احلج وسيلة لصرف الناس عن العمرة املشروعة بني يدي احلج ، 

ال يكلفهم ال مادًة وال صيامًا ، ويظنون أنه وهي عمرة املتعة ، فإن الناس يسرتوحون إىل العمرة بعد احلج ؛ ألنه 
حينما يعود إىل بلده ، يعود وقد مجع اهللا له يف سفرٍة واحدٍة ، بني حج وعمرة هذا إمنا يصح أن يُقال بعمرة احلج 

  ، وليس يف عمرة احلائض ، واضح ؟
  نعم . السائل :
  طيب الشيخ :
ان وهل طلب أحد من النيب صلى اهللا عليه وسلم ، أن ولكن كيف خصصتها يا شيخ ، إذا قلنا وهل ك السائل :

  يأخذ عمرًة أخرى ومنعه النيب صلى اهللا عليه وسلم من ذلك ؟
ال ، هذا شيء ال نعرفه ولسنا مكلفني مبعرفة مثله ؛ ألن األصل عندنا يف التعبديات املنع ، إال بإذن ،  الشيخ :

( وإياكم ومحدثات األمور ، فإن كل محدثٍة ليه السالم : واألصل يف العاديات اإلباحة ، إال ملنع ، وقوله ع
، أصل يف النهي عن كل ما مل يكن مشروعاً فلسنا حباجة  بدعة ، وكل بدعٍة ضاللة ، وكل ضاللة في النار )

إىل دليل خاص عن كل جزئية من العبادات اليت يريد املتعبدون فيها أن يتعبدوها ومل يتعبدها أصحاب رسول اهللا 
اهللا عليه وسلم ، يعين هذا مثله كمثل من يقول ، أنتم تقولون أنه الزيادة بعد األذان بدعة ، هل مسع النيب صلى 

صلى اهللا عليه وسلم أحداً يصلي بعد األذان واه عنه ؟ هذا مثل سؤالك حنن نقول لسنا مكلفني أن نصور لكم 
ألننا يف غىن عن مثله اكتفاًء بالقاعدة الشرعية وهي مثل هذه احلادثة ونقول نعم ى عنه الرسول عليه السالم ؛ 

ولوال هذا لصارت كل البدع سنن مشروعة ؛ ألا داخلة يف  ( كل بدعة ضاللة ، وكل ضاللة في النار )
عموماٍت ، داخلة يف عمومات العبادات كالعمرة مثًال عبادة ، والصالة على الرسول عبادة فمن خيصها مبكاٍن ما 

( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ص بدعة ترد العبادة بسببها ، لقوله عليه السالم : ، هذا التخصي
  . رد )



طيب ، بالنسبة للعبادات والبدعة ، هل جيوز أو صح أو ورد شيئاً يف رفع اليدين يف الدعاء عند املقابر  السائل :
  ؟

  عند زيارة املقابر ؟ الشيخ :
( ادعوا لصاحبكم أو قال سلوا له أو للميت عندما قال صلى اهللا عليه وسلم  عند زيارة املقابر ، السائل :

  ، فهل جاء رفع اليدين أو جيوز رفع اليدين؟ الثبات فإنه اآلن ُيسأل )
هنا مل يرد ، لكن ورد يف صحيح مسلم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا كانت نوبته عند عائشة وخرج  الشيخ :

ائشة فهو ميشي وهي خلفه حىت وصل البقيع ، فقام ورفع يديه فدعا ، هذا ثابت ، أما من احلجرة ، وتبعته ع
، مل يرد رفع اليدين يف هذا املكان خبصوصه  ( استغفروا ألخيكم وسلوا له التثبيت فإنه اآلن ُيسأل )خبصوص 

  ، وقد أجبتك عن سؤالك .
  جزاك اهللا خريا . السائل :
  وإياك . الشيخ :
نا سؤاًال قدمياً بسفرتك األوىل ، واآلن تذكرناه وانقطع اجلواب أظنه مبكاملة هاتفية ، فانقطع متاماً ، كان ل  السائل :

أال وهو لبس الساعة ، وذكرنا لك حديثًا أنه حلية أهل النار ، فتوقفت عند احلديث ، وأتت املقاطعة يف هذا 
  اجلواب

  ايش هو الشيخ :
  وية ؟فما ترى يف لبس الساعة اليد السائل :
  فاهم أريد أن أفهم اللفظة ماذا تقول ؟ الشيخ :
  الساعة .. السائل :
  ما الساعة ، قبل الساعة . الشيخ :
  احلديث ، حنن استدللنا .. السائل :
  لفظة واحدة أشكلت علي من كالمك . الشيخ :
  حلية أهل النار . السائل :
  يا أخي يف قبل الساعة كلمة . الشيخ :
  ت لبس الساعة .أنا قل السائل :
  نعم هذه كلمة لبس الساعة ، طيب ما باهلا ؟ الشيخ :



  ماذا ترى فيها ؟ وهذا الدليل الذي بني يدينا ؟ السائل :
  وهو ؟ الشيخ :
  عندما قال صلى اهللا عليه وسلم . ( حلية أهل النار ) السائل :
  ما هو حلية أهل النار . الشيخ :
  احلديث . السائل :
  ذكره ؟يا أخي أ الشيخ :
  أنا ما أذكره بنصه اآلن . السائل :
  وأنا أجيبك عن ماذا ؟ الشيخ :
  أنت تذكره أكثر مين يا شيخ . السائل :
  ال . الشيخ :
، عندما جاء رجل إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم ورأى الرسول  ( حلية أهل النار )احلديث يقول :  السائل :

  بيده خامت من حديد .
  قول ال أذكر ها أنت ذاكر .وملاذا ت الشيخ :
  حديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم . ...باملعىن حىت ال  السائل :
معليش إذا أنت جئتنا باملعىن مثلي أنا إذا جئتكم باملعىن فجزاك اهللا خرياً ، أما اللفظ ، فلسنا مكلفني به  الشيخ :

  ، يكفيك املعىن فما هو املعىن ؟
  صلى اهللا عليه وسلم ..املعىن أنه جاء قال  السائل :
  جاء الرجل الشيخ :
، أو كما قال عليه السالم  ( اطرحه فإنه حلية أهل النار )جاء الرجل ويف يده خامت من حديد ، فقال  السائل :

  ، وأليست الساعة قياساً على ذلك ؟
  هذا حديد هل هذا خامت ؟ الشيخ :
  وهل هو خاصاً باخلامت فقط ؟ السائل :
  عام ؟ وهل هو الشيخ :
  حلية . السائل :
  ايش حلية ؟ ما هو احللية ؟ الشيخ :



  أيضاً يُطلق عليها حلية . السائل :
  احلديث يقول خامت . الشيخ :
  هل يقصد اخلامت فقط ؟ السائل :
هو قال كل حليٍة من احلديد ، هو حلية أهل النار ، هل أعطاك هذه الكلية ؟ أم هو يتكلم عن خامت  الشيخ :

  ليس أيضاً يوجد مثل هذا احلديد ، إذا كان من النحاس ؟ أو من الصفر ؟ تعرف هذا ؟احلديد ؟ أ
  نعم . السائل :
طيب فإذاً ال جيوز أيضاً من الصفر يعين النحاس ؟ إذا هذا غريناه بسلسلة من حناس هل أيضاً ال جيوز ؟  الشيخ :

  ديد كذلك ، ماذا بقي ؟إذاً ما الذي جيوز ؟ الذهب حرمتموه علينا ، والُصفر كذلك ، واحل
  البالستيك . السائل :
  وغريه ال جيوز ؟ -يضحك الشيخ رمحه اهللا-  الشيخ :
ألنه قال احللية ، وحنن نذهب إىل املعىن إىل احلديث وليس إىل اخلامت فحسب ، يعين أي شيء تتحلى  السائل :

  به ، وترى يف زمننا هذا أنه حلية ، الختالف مصنوعتها وزخرفتها .
الرجل العريب ال يفهم هذا  - يضحك رمحه اهللا - اهللا يهديك لقد أخذمت أماكننا وأخذنا أماكنكم ،  يخ :الش

العموم ، هذا حلية أهل النار ، هذا اخلامت من احلديد حلية أهل النار ، العريب ال يفهم أنه كل حديد يكون حلية 
مت من حديد حلية أهل النار ، من أين توسعون فهو حلية أهل النار ، هذا خرب عن واقع أهل النار ، هذا اخلا

اخلرق على الراقع ؟ من أين تأخذون هذه الكلية ؟ رد االشرتاك يف احللية ؟ سبحان اهللا إذاً ال تلبس شيئًا حلو 
مجيل ؛ ألنه يشرتك مع ذاك احلديث ، وإن كان يعين حديداً ، أو كان بالستيك أو كان أي شيء ألنه يشرتك يف 

، آمنا يا رسول اهللا وكفرنا من قال  ( هذا حلية أهل النار )؟ احللية ، العريب ال يفهم هذا املعىن أبداً ،  معىن ايش
( هذا حلية وكذلك كل حليٍة من حديد ، حنن ذا القول كفار ، ومؤمنون بقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم : 

ديد ، وال خامت الُصفر ، وجنيز خامت البالتني ، وجنيز ؛ لذلك ال جنيز خامت الذهب ، وال خامت احل أهل النار )
  خامت اجلواهر الكرمية ، مع أا أغلى من الذهب ، ورمبا من البالتني .

  والفضة ؟ السائل :
  الفضة أوىل منصوص عليها ، فهذا جواب على ما سألت . الشيخ :

  احلويين : تفضل يا شيخنا عندما كنت ..
يف اجلامعة اإلسالمية ، ركبت سياريت معي بعض األساتذة من زمالئي ، وميمُت  عندما كنت أستاذاً  الشيخ :



شطر خيرب ، وكنُت يومئٍذ شابًا جلداً قويًا ، وكان من عاديت أنين أتغىن بالقرآن الكرمي ، وأنا أقود السيارة ، كما 
(( أن أصل إىل هذه اآلية ،  يقولون عندنا يف الشام ، جتلى علي الباطن ، وأخذت أقرأ من سورة يوسف ، وبني

كان يف عندنا صعود هكذا ، طريق معبد ، مث هبوط بسيط وإذا يب   فاهللا خيٌر حافظًا وهو أرحم الراحمين ))
أفاجأ بأن حجارًة من اجلبل املطل على الطريق ، وصخور قد اارت على الطريق ، ما اكتشفناها ألا فاجأتنا 

  الربيك الذي يقولون عنه عندنا الفرامل ما امسه باللغة العربية بالنزول ، ملا رأيت هذا ضربت على
  احلويين : املكبح

(( فاهللا خيٌر املكبح وحاولت أن أجتاوز احلجارة مبا استطعت ، وأنا أقول وقد وصلت إىل هذه اآلية :  الشيخ :
ب بنشر بسبب بعض ، واحلمد هللا ما أصابنا أي شيء سوى أن بنشر الدوال حافظًا وهو أرحم الراحمين ))

احلجارة اليت تناثرت فقلنا ذلك من فضل اهللا علينا وعلى الناس ، واآلن ربنا عز وجل يسر لنا السبيل الدخول 
  بدون تعويق البين واحلمد هللا .

  احلويين : فرصة يا شيخنا أن نسمع بعض التجارب احلياتية اليت فيها عرب ، ألن هذه تصلح يف ترمجة الشيخ
  عم أي ن الشيخ :

يف احلياة مهم جدا ان  ...هذا الباب األشياء اليت  ...احلويين : جزاك اهللا خريا يف املرة األوىل ملا سجلت معكم 
  الناس تقرأ فيها ففرصة إن شاء اهللا فضيلتك تتذكر ..

  ذه املناسبة .. الشيخ :
  . ...احلويين : حلظة يا شيخنا 
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